
 
Latvijas Universitātes 73. zinātniskā konference,   

Bioloģijas fakultātes  referātu un stenda referātu sesija 

“LATVIJAS ŪDEŅU VIDES PĒTĪJUMI UN AIZSARDZĪBA” 

Kronvalda blv. 4, 6.L. telpa (2.stāvs), 2015. gada 4. februāris 

 
10:00 sesijas atkl āšana 
Sald ūdeĦu sist ēmas 
Vadīt ājs I.Druvietis  
 
10:10 – 11:10 
 
L.Uzule 
MIR indeksa (Macrophyte Index for Rivers) izmantoša na Latvijas upju 
ekolo ăisk ās kvalit ātes noteikšan ā 
 
L.Buholce, E.Boikova, U.Botva  
Protozooplanktons k ā potenci āls indikators pils ētvides 
hidroekosist ēmās 
 
M.Kalni Ħš  
Resnvēdera purvusp āres Leucorrhinia caudalis (Odonata: Libellulidae) 
izp ēte un aizsardz ība Latvij ā 
 
A.Skuja, D.Ozoli Ħš, J. J ēkabsone, I. Kokor īte, L.Gr īnberga. E. Parele 
Ventas un Lielupes baseinu upju ekolo ăisk ā st āvok Ĝa nov ērt ējums p ēc 
biolo ăiskajiem, hidromorfolo ăiskajiem un fizik āli ėīmiskajiem 
parametriem 
 
11:10 – 11:30 kafijas pauze 
 
11:30 – 12:30 
D.Ozoli Ħš, A.Skuja, E.Parele, I.Kokor īte, J.J ēkabsone, L.Gr īnberga 
Viendien īšu sugu izplat ība Ventas un Lielupes baseinu apgabalos 
saist ībā ar ūdens fizik āli- ėīmiskajiem parametriem 
 
R.Šili Ħš 
Peldoš ā monitoringa stacija k ā pamats past āvīgam hidro ėīmisko un 
hidrobiolo ăisko parametru monitoringam Engures ezer ā 
 
U.Suško 
Sivera ezera dabas v ērt ības smalk ās un lokan ās naj ādas ( Najas 
tenuissima, N. flexilis) atrad Ħu aizsarg āšanas kontekst ā 
 
 
12:30 – 13:30 – pusdienas  
 

Jūras sist ēmas 
Vadīt āja M.Balode  
13:30-14:45 
 
V. B ērzi Ħš 
Ūdens caursp īdības izmai Ħas R īgas j ūras l īcī p ēdējos 50 gados 
 
 



A.Labucis, I.B ārda, I.Jurgensone 
Fitoplanktona ekolo ăisk ās kvalit ātes elementu indikatoru klašu 
robežv ērt ību izstr āde Latvijas piekrastei 
 
M.Alberte 
Fitobentosa indikatoru izstr āde Latvijas piekrastei 
 
E.Strode, M.Balode 
Sānpeldes k ā R īgas l īča sedimentu kvalit ātes indikators  
 
S.Str āėe, I.B ārda, A.Labuce, V. P ērkons, S.Romanovi ča  
Svešo sugu monitorings Baltijas j ūras ost ās 
 
14:45 – 15:15 – kafijas pauze (stenda refer ātu apspriešana) 
 

Zivsaimniec ība un akvakult ūra  
Vadīt ājs M.Plikšs 
 
15:15-17:15 
J.Birzaks, K.Abersons , M.Spr ūăis, J.Bajinskis 
CeĜot ājzivju popul āciju st āvoklis un t ā uzlabošanas iesp ējas Juglas 
baseina up ēs  
 
I.Puri Ħa, I.B ārda 
Glieme Ħu Mytillus trossulus audz ēšanas iesp ējas Latvijas piekrast ē 
 
M.Zi Ħăis, R.Medne, S.Purvi Ħa 
Atlantijas stores ( Acipenser oxyrinchus) resursu papildin āšanas 
rezult āti pirmaj ā gad ā p ēc izlaišanas 
 
L.Briekmane, D.Ustups, E.Knospi Ħa, Ē.Urt āns  
Baltijas j ūras piekrastes zivju sabiedr ības izmai Ħas p ēdējo gadu 
laik ā 
 
M.Dievi Ħa, M. Žagars 
Zivju mazu Ĝu barošan ās ekolo ăija Burtnieku ezer ā 2014. gada vasaras 
sezon ā 
 
G.Rubene, G.Strods, I.Putnis 
Zooplanktona un re Ħăes Clupea harengus L. telpiskais sadal ījums un 
savstarp ēj ā ietekme R īgas l īcī (Baltijas j ūr ā) 
 
M.Plikšs 
Zivju sastopam ība Latvijas ūdeĦos Baltijas j ūr ā un R īgas j ūras l īcī 
 
 

Stenda refer āti (kafijas paužu laik ā) 
 
D. Gruberts, J.Paidere   
Demonstr āciju saimniec ības „Lielkr ūzes” virszemes ūdeĦu kvalit ātes 
nov ērt ējums 
 
M.Stepanova  
Pallaseopsis quadrispinosa (Crustacea: Amphipoda) izplat ība Latvijas 
ūdeĦos 
 
 
 
 
 



L.Vizule – Kahovska 
Makrof ītu ve ăet ācijas raksturojums Ĝoti seklos un seklos br ūnūdens 
ezeros Latvij ā 
 
J.J ēkabsone 
Latvijas un Lietuvas upju hidromorfolo ăisk ā nov ērt ējuma sal īdzin ājums 
 
A.Poppels 
Zoobentosa sabiedr ību struktur āl ās izmai Ħas upju meliorat īvo darbu 
veikšanas proces ā 
 
I. Putna 
6 daž ādu jonu š ėīdumu ekotoksicit āte, izmantojot Daphnia magna, 

Vibrio fischeri un Danio rerio ekotoksicit ātes testu 

 


